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Tytuł:  Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2022 rok  

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 
dzisiejszym, tj. 17.02.2023 r. dokonał wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych 
za 2022 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

Skonsolidowane szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group we wskazanym powyżej 
okresie kształtowały się następująco:  

Przychody ze sprzedaży: 79 559 tys. zł (wzrost o 12 066 tys. zł, tj. 17,9% r/r),  
EBITDA: 3 282 tys. zł (spadek o 537 tys. zł, tj. 14,1% r/r), 
Zysk brutto: 52 tys. zł (spadek o 208 tys. zł r/r), 
Zysk netto: 28 tys. zł (spadek o 280 tys. zł r/r). 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2022 rok wyniosły w przybliżeniu  
79 559 tys. zł, wobec 67 492 tys. zł w 2021 roku. Wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy 
Kapitałowej Emitenta w 2022 roku o 12 066 tys. zł, tj. 17,9% r/r został wypracowany przede wszystkim 
w segmencie Enterprise tj. na produktach wdrożeniowych oraz w segmencie Domy mediowe i agencje. 
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2022 roku osiągnęły najwyższy poziom w 
historii Grupy Kapitałowej. 

Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2022 roku wyniosła w przybliżeniu 3 282 tys. zł, wobec 
3 819 tys. zł w poprzednim roku, tzn. spadła o kwotę 537 tys. zł, tj. o 14,1% r/r. Grupa szacunkowo 
osiągnęła w 2022 roku zysk netto, który wyniósł około 28 tys. zł, podczas gdy w 2021 roku zysk netto 
wynosił 308 tys. zł.  

Na powyższy wynik finansowy wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe tj. rozpoznanie w pozostałych 
przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z 
o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Natomiast w analogicznym 
okresie ubiegłego roku (tj. 2021 roku) wpływ na wynik finansowy miała pomoc pandemiczna z tzw. tarczy 
antykryzysowej, również uwzględniona w pozostałych przychodach operacyjnych, poprawiająca wynik 
o 961 tys. zł. 

Dodatkowo nakłady na prace rozwojowe w 2022 r. były zbliżone do tych z 2021 roku. 
 
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w ujęciu kwartalnym: 
 
I kwartał 2022 r.:  
Przychody: 17 771 tys. zł (+2 699 tys. zł r/r), EBITDA: 392 tys. zł (-301 tys. zł r/r), zysk brutto: -401 tys. 
zł (-64 tys. zł r/r), zysk netto: -787 tys. zł  (-586 tys. zł r/r); 
 
II kwartał 2022 r.:  
Przychody: 19 739 tys. zł (+2 606 tys. zł r/r), EBITDA: 1 574 tys. zł (+150 tys. zł  r/r), zysk brutto: 786 
tys. zł (+297 tys. zł r/r), zysk netto: 898 tys. zł (+ 542 tys. zł r/r); 
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III kwartał 2022 r.: 
Przychody: 19 380 tys. zł (+2 440 tys. zł r/r), EBITDA: 681 tys. zł (-280 tys. zł r/r), zysk brutto: -9 tys. zł 
(-131 tys. zł r/r), zysk netto: -119 tys. zł (-328 tys. zł r/r); 
 
IV kwartał 2022 r. (szacunkowo): 
Przychody: 22 669 tys. zł (+4 321 tys. zł r/r), EBITDA: 635 tys. zł (-106 tys. zł r/r), zysk brutto: -324 tys. 
zł (-310 tys. zł r/r), zysk netto: 36 tys. zł (+93 tys. zł r/r). 
 
W czwartym kwartale 2022 i 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na 
szacunkowe wyniki ww. okresu. 

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania 
finansowego i nie zostały jeszcze zaudytowane, a badanie biegłego rewidenta rozpocznie się w marcu 
br. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej 
przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport roczny, obejmujący 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostanie opublikowany w dniu 14 kwietnia 2023 roku. 

 

Podstawa Prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
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